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Către,

Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România

Stimate Domnule Președinte Adrian-Ioan Vestea

Referitor la: propunerea legislativă intitulată ”Proiectul privind Codul Finanțelor Publice
Locale”, Vă transmitem anexat punctul de vedere și observațiile făcute la analizarea acestei
inițiative legislative.

Cu stimă,

Borboly Csaba
Csaba
Borboly

Digitally signed by
Csaba Borboly
Date: 2022.06.09
12:29:56 +03'00'

Miercurea Ciuc, 09.06.2022.

Modificări legislative propuse la Codul finanțelor locale

Text inițial

Propunere amendament

Justificare

Art. 8
(3)

Având în vedere Art. 89*
OUG nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ, cu
modificările și completările
ulterioare, ce prevede ca
unităţile
administrativteritoriale pot încheia între
ele acorduri şi pot participa,
inclusiv prin alocare de
fonduri, la iniţierea şi la
realizarea unor programe de
dezvoltare
zonală
sau
regională,
în
baza
hotărârilor adoptate de
consiliile locale ori judeţene,
considerăm importantă ca
cheltuielile ocazionate de
aceste asocieri să se
regăsească expres în Codul
finanțelor publice locale.

Text inițial

Art. 8
(3)
Fundamentarea,
dimensionarea şi repartizarea
cheltuielilor bugetelor locale pe
ordonatori de credite, pe
destinaţii, respectiv pe acţiuni,
activităţi, programe, proiecte,
obiective, se efectuează în
concordanţă cu atribuţiile ce
revin autorităţilor administraţiei
publice locale, cu priorităţile
stabilite de acestea, în vederea
funcţionării lor şi în interesul
colectivităţilor locale respective.
În realizarea atribuțiilor ce revin
autorităților
administrației
publice locale, acestea se pot
asocia între ele în orice
domeniu,
în
interesul
colectivităților locale pe care le
reprezintă.
Propunere amendament

Principiul solidarităţii
Art. 18. – (1) Prin politicile
bugetare locale se poate
realiza ajutorarea unităţilor
administrativ-teritoriale,
precum şi a persoanelor
fizice aflate în situaţie de
extrema dificultate, prin
alocarea de sume din fondul

Principiul solidarităţii
Art. 18. - (1) Prin politicile
bugetare locale se poate realiza
ajutorarea
unităţilor
administrativ-teritoriale, precum
şi a persoanelor fizice aflate în
situaţie de extremă dificultate
prin alocarea de sume din
fondul de rezervă bugetară

Sunt multe situații în care
autoritățile publice locale nu
pot finaliza o investiție sau
nu pot derula un contract de
finanțare
nerambursabilă
datorită situației financiare a
acestora.
Singura
posibilitate a consiliilor
județene de a interveni în

Fundamentarea,
dimensionarea
şi
repartizarea
cheltuielilor
bugetelor
locale
pe
ordonatori de credite, pe
destinaţii, respectiv pe
acţiuni, activităţi, programe,
proiecte,
obiective,
se
efectuează în concordanţă
cu atribuţiile ce revin
autorităţilor administraţiei
publice locale, cu priorităţile
stabilite de acestea, în
vederea funcţionării lor şi în
interesul
colectivităţilor
locale respective.

Justificare

de
rezervă
bugetară
constituit în bugetul local.
(2) Din fondul de rezervă
bugetară
constituit
în
bugetul
local
consiliile
locale,
judeţene
sau
Consiliul
General
al
Municipiului
Bucureşti,
după caz, pot/poate aproba
acordarea de ajutoare către
unităţile/subdiviziunile
administrativ-teritoriale din
România aflate în situaţii de
extremă dificultate sau
către unităţi administrativteritoriale din statele vecine
aflate în stare de conflict
armat sau afectate de fluxul
de persoane care provin din
zona conflictului armat din
Ucraina,
la
solicitarea
acestora sau din proprie
iniţiativă.
Text inițial
Art. 40. - (1) Autorităţile
deliberative pot aproba
colaborarea sau asocierea
potrivit art. 89 din OUG nr.
57/2019 privind Codul
Administrativ,
cu
modificările și completările
ulterioare,
respectiv
colaborarea sau asocierea
pentru
prestarea
unor
servicii
comunitare
de
utilități publice. Colaborarea
ori asocierea se realizează

constituit în bugetul local.
(2) Din fondul de rezervă
bugetară constituit în bugetul
local consiliile locale, judeţene
sau
Consiliul
General
al
Municipiului Bucureşti, după
caz,
pot/poate
aproba
acordarea de ajutoare către
unităţile/subdiviziunile
administrativ-teritoriale
din
România pentru finanțarea unor
investiții importante pentru
colectivitățile locale respective și
a programelor de interes
județean sau către unităţi
administrativ-teritoriale
din
statele vecine aflate în stare de
conflict armat sau afectate de
fluxul de persoane care provin
din zona conflictului armat din
Ucraina, la solicitarea acestora
sau din proprie iniţiativă.
Propunere amendament
Art. 40. - (1) Autorităţile
deliberative
pot
aproba
colaborarea
sau
asocierea
potrivit art. 89 din OUG nr.
57/2019
privind
Codul
Administrativ, cu modificările și
completările ulterioare, pentru
realizarea unor lucrări şi servicii
publice locale. Colaborarea ori
asocierea se realizează pe bază
de contracte de asociere, în care
se prevăd şi sursele de finanţare
reprezentând
contribuţia

aceste cazuri este ajutorarea
unităților
administrativ
teritoriale din fondul de
rezervă bugetară constituit
în bugetul local. Conform
acestor articole de lege
ajutorul poate fi dat în cazul
în
care
unitatea
administrativ-teritorială în
cauză se află în extremă
dificultate. Cum această
situație
de
extremă
dificultate
nu
este
reglementată concret, poate
fi interpretată foarte diferit.

Justificare
Conform OUG nr. 57/2019
privind Codul Administrativ,
cu
modificările
și
completările
ulterioare
consiliile județene au printre
atribuții
adoptarea
de
strategii,
prognoze
şi
programe de dezvoltare
economico-socială şi de
mediu a judeţului. Totodată
consiliile județene dispun,
aprobă şi urmăresc, în
cooperare cu autorităţile

pe baza de contracte de
asociere, în care se prevăd
şi sursele de finanţare
reprezentând
contribuţia
fiecărei
autorităţi
a
administraţiei publice locale
implicate. Contractele de
asociere se încheie de către
ordonatorii principali de
credite,
în
condiţiile
mandatelor aprobate de
fiecare
consiliu
local
implicat în colaborare sau
asociere.

Text inițial
Art.41. - (1) În bugetele
locale se înscrie fondul de
rezervă
bugetară
la
dispoziţia
autorităților
deliberative, în cotă de până
la
5%
din
totalul
cheltuielilor. Acesta se
utilizează la propunerea
ordonatorilor principali de
credite, pe bază de hotărâri
ale consiliilor respective,
pentru finanţarea unor
cheltuieli
urgente
sau

fiecărei
autorităţi
a
administraţiei publice locale
implicate.
Contractele
de
asociere se încheie de către
ordonatorii principali de credite,
în
condiţiile
mandatelor
aprobate de fiecare consiliu
local implicat în colaborare sau
asociere.
Administrațiile publice județene
se pot asocia cu administrațiile
locale din județ și pentru:
a) obiective de investiţii ale
unităţilor
administrativteritoriale din județ;
b)
programe
comune
culturale, sportive, de tineret şi
educaţionale;
c)
stagii
de
pregătire
profesională;
d) alte acţiuni care contribuie
la dezvoltarea comunităților
locale.
Propunere amendament
Art.41. - (1) În bugetele locale se
înscrie fondul de rezervă
bugetară
la
dispoziţia
autorităților deliberative, în cotă
de până la 5% din totalul
cheltuielilor. Acesta se utilizează
la propunerea ordonatorilor
principali de credite, pe bază de
hotărâri
ale
consiliilor
respective, pentru finanţarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute în cursul
exerciţiului bugetar, pentru

administraţiei publice locale
comunale şi orăşeneşti
interesate,
măsurile
necesare, inclusiv cele de
ordin
financiar, pentru
realizarea acestora.
Pentru facilitarea punerii în
practică a acestor atribuții,
propunem modificarea Art.
40 alin (1), a Codului
finanțelor publice locale.

Justificare
Sunt multe situații în care
autoritățile publice locale nu
pot finaliza o investiție sau
nu pot derula un contract de
finanțare
nerambursabilă
datorită situației financiare a
acestora.
Singura
posibilitate a consiliilor
județene de a interveni în
aceste cazuri este ajutorarea
unităților
administrativ
teritoriale din fondul de
rezervă bugetară constituit

neprevăzute apărute în
cursul exerciţiului bugetar,
pentru înlăturarea efectelor
unor calamităţi naturale,
precum şi pentru acordarea
unor ajutoare către alte
unităţi
administrativteritoriale din România
aflate în situaţii de extremă
dificultate sau către unităţi
administrativ-teritoriale din
statele vecine aflate în stare
de conflict armat sau
afectate de fluxul de
persoane care provin din
zona conflictului armat din
Ucraina,
la
solicitarea
acestora sau din proprie
iniţiativă.

înlăturarea
efectelor
unor
calamităţi naturale, precum şi
pentru acordarea unor ajutoare
către alte unităţi administrativteritoriale din România pentru
finanțarea
unor
investiții
importante pentru colectivitățile
locale
respective
și
a
programelor de interes județean
sau către unităţi administrativteritoriale din statele vecine
aflate în stare de conflict armat
sau afectate de fluxul de
persoane care provin din zona
conflictului armat din Ucraina, la
solicitarea acestora sau din
proprie iniţiativă.

în bugetul local. Conform
acestor articole de lege
ajutorul poate fi dat în cazul
în
care
unitatea
administrativ-teritorială în
cauză se află în extremă
dificultate. Cum această
situație
de
extremă
dificultate
nu
este
reglementată concret, poate
fi interpretată foarte diferit.

